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.", IMATGEOE LA COMARCA

L'Ermita de Sant Gervasi, lloe
de eulte des de l' antigor

Jordi Casas
Molts vilanovins segur que

saben quan és la festa de St.
Antoni, St. Joan, St. Pere o la de
la Mare de Déu de les Neus,
pero ¿quants recorden quin dia
se celebra la de St. Gervasi?
Alguns calendaris no ajuden pas
perqué, molts cops, s'hi lIegeix
el 19 de juny un altre sant més
secundari que el de l'errnite que
hi ha al turó anomenat indistin-
tament de Darró o de St. Gerva-
si, que es a I'extrem ponenti de
Ribes Roges.

El 19 de juny passa per alt
als vilanovis, peró cal dir, que el
nom d'aquest sant el tenen en la
memória, tot i que es un nom
passat de moda, perqué es el
nom d'un carrer, d'un cami i
d'una platja, nom, que alguns
volen canviar per I'impersonal
de "platja del xiringuito".

El cas de I'ermita de St. Ger-
vasi és semblant a la de la Mare
de Déu de Gracia, a Sitges:
romanen ara oblidades quan
molts anys enrere, a les festes,
concentraven un gran nombre
de persones. Entre I'una i I'altra

hi ha, peró, una diferéncia irn-
portant. Mentre la de Sitges, de
la qual vam parlar no fa massa
dies, és una ru'lna que fereix
I'anima, I'ermita de St. Gervasi,
es manté en peu possiblement
per ser propietat particular, on
es guarden imatges i, ocasio-
nalment, s'hi celebren alguns
actes intims. A Vilanova, sorto-
sament, cap de les ermites que
hi ha en el seu terme esta en
ruinas. Només n'hi ha una de
secularitzada, la de Sant Joan,
la d'origen més antic.

La de St. Gervasi té una
antiguitat calculada en quatre
segles. Els arqueólegs de Da-
rró, pero, estan desitjosos un
dia de poder pujar al turó de
I'ermita i excavar els voltants de
I'edificació a la recerca
d'aquelles restes que permetin
configurar la teoria que aquell
indret, antigament, ja era un lIoc
de culte. Una d'aquestes restes
va ser descoberta a la tacana
de I'ermita. Era una pedra amb
la inscripció "Ex-voto-C. Clodius-
Emilianus" que, avui, sembla
que es traba a I'interior del xalet

del Nin. Sobre aquesta pedra el
lector assabentat ja n'haurá
sentit a parlar, perqué
d'ambdues s'ha escrit bastant
en llibres locals i a les pagines
d'aquest DIARI. Pertant no vol-
driem allargar aquestes ratlles
afegint-hi dades ja conegudes.
Arribats en aquest punt només
volem plantejar-nos dos interro-
gants sobre I'ermita de Sant
Gervasi.

Per qué esta dedicada a St.
Gervasi i a St. Protasi, uns sants
martirs sense massa relleu?
D'aquests dos sants hi ha molt
poques noticies i fins i tot no se
sap si eren germans o com-
panys. Per les dues imatges
que hi ha a I'altar major de
I'ermita sembla que havien es-
tat soldats romans, qua n hom
els veu, pero, es fa dificil saber
qui és St. Gervasi o St. Protasi.
El segon interrogant és per qué
I'ermita és encarada al mar, a
migdia, quan les altres ermites
de Vilanova miren a ponent?
Per aixó no estranya que a la
tacana de I'ermita hi hagi un
rellotge de sol. Aquesta ermita
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sense campanaret anys enrere
hi havien vist una petita cam-
pana. Ho fa la seva amplia i a la
vegada enganyosa facana. I no
és aixi. La nau en forma de creu
de I'ermita és sorprenentment
estreta i lIarga. L'amplada a la

íacana la donen els duererus
afegits que s'hi van fer a ur
costat i I'altre. Sembla que er
un d'aquests afegits hi havlH
viscut uns masovers AJe

adossat a la par! posterior h, ha
una casa d'estiueig


